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Hlavní řešitel projektu

KHK – nositel projektu
CIRI – finanční partner projektu



Stručný popis záměru

a) Systémové řešení rozvoje inovací ve firmách s dopadem do HK/Pce aglomerace
b) Neinvestiční projekt – poskytování služeb firmám a výzkumným organizacím
c) Uplatnění výsledků VO v praxi
d) Rozvoj oborů s dopadem do obou částí aglomerace:

- Biomedicína
- Textilní průmysl

e) Podpora systémových projektů – strategických intervencí (EDIH – AI , kybernetická bezpečnost, Smart 
technologie, 
e) Konkrétní plánované služby:

- Expertní poradenství (Platinn, Kreatin)
- Transfer znalostí – ve spolupráci CTBT, CTT UK, odd. transf. UHK –
- Poradenství (contact point) pro biomedicinské firmy (MDR, FDA..)
- Finanční poradenství firmám (mezinárodní projekty)
- Vzdělávání 
- Marketing – sdílený MKT aglomerace



Podporované organizace: 

Poskytované služby:

• Expertní poradenství
• Vzdělávání
• DigiHUB
• Networking
• Služby pro KHK
• Marketing VaVaI

KIC – systémový nástroj podpory VaVaI v KHK

• Podnikatelská sféra:
- MSP
- Start-upy
- Velké podniky

• Výzkumné organizace
• Vzdělávací instituce
• Střechové organizace
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Stav připravenosti projektu

- Založeno samostatné oddělení Inovace na CIRI dedikované na přípravu KIC + realizace

- Projednáno s partnery na území – CI, KHK KHK, UHK, velké podniky

- Předběžná studie proveditelnosti – právní, finanční, personální otázky + aktivity, rizika

- Projednáno na RVVI – příprava strategické intervence – zařazení do akčního plánu jako klíčového 

projektu RIS3

- Zařazeno do Programového prohlášení Rady KHK

- Projednáno se členy Rady KHK – příprava usnesení do orgánů kraje

- Jednání s MŠMT – provázání na projekt Smart Akcelerátor III.

-



Odhadovaný rozpočet 

- 5 letý projekt – 100 mil. Kč – 120 mil. Kč

- Vícezdrojové financování:

OPTAK

OPJAK (SMART AKC.)
EDIH
KRAJ - KHK

Příspěvek

Královéhradeckého kraje

Příjmy ze získaných 
dotačních prostředků 
MŠMT, MPO

Vlastní příjmy

z poskytovaných služeb

Příjmy z evropských

dotačních zdrojů



Harmonogram

- Přípravná fáze (projekt Smart Akcelerátor II. – konec 12/2022
- Založení Královéhradeckého inovačního centra – 01/2023
- Konec projektu – 12/2027

2023
Smart Akcelerátor II. (12/2022) Krajské inovační centrum (01/2023)

Konec projektu (12/2027)



Specifický cíl

- Prioritní osa - 1. 1 - Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací a jejich digitální inovace (návaznost na EDIH)

- Aktivita – Budování a rozvoj infrastruktury pro VaVaI



Děkujeme za pozornost
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